
Svinekjøtt, 
kjøttdeig, kyllinglår, egg

Kampanjeperiode
uke 7 - 12

Raskt og enkelt til VM!
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Det er mange - og til dels - motstriden-
de behov og krav som gjør seg gjeldende 
når middagen skal på bordet raskest 
mulig. Vi vet at for de aller fleste er det 
lite spenning, men mye rutiner knyttet 
til hverdagsmiddagene. Repetisjon og 
utfordringen med å finne noe som alle 
liker preger middagsbildet.

MatPrat tar derfor hverdagen på alvor 
og hjelper opprådde forbrukere med 
enkle middagsløsninger som både barn 
og voksne liker -  god smak på maten er 
alltid viktig. Få ingredienser i oppskrif-
tene, enkle råvarer, gode forenklings-
tips, variasjoner i tilbehør og garantert 
tilberedningstid under 30 minutter! En 
uslåelig kombinasjon for hverdagens 
utfordringer.

Rikelig med råvarer
MatPrat-aktivitetene sender kundene på 
søk etter de matvarene som
er brukt i de raske opp-
skriftene og omtalt i de ulike 
kanalene. Derfor er det
utrolig viktig at kjøttdiskene 
er fylt, og at tilbehørs-
produktene er lette å finne 
i hyllene. 

Fyll opp med middags-
produkter som skal ha fokus 
i perioden:

- Ferdiggrillede kyllinglår
- Koteletter
- Kjøttdeig
- Egg

MatPrat på tv
•	 Kyllinglår Tikka: Superenkel 
 middag med grillede kyllinglår og saus 
 som kjøpes ferdig i butikken. Middag 
 på 20 minutter.

•	 Koteletter: Klassisk hverdagshelt 
 som varieres med vidt forskjellig 
 tilbehør.

MatPrat på internett
Nettannonsering med fokus på Ham-
burger og Omelett.

Raske oppskrifter - og raske klikk 
på matprat.no
Nesten 400 raske oppskrifter på 
matprat.no med maks 30 minutters 
tilberedningstid. I tillegg til 100 super-
enkle med maks 20 minutter ved 
kjøkkenbenken. Disse kan du trygt 
anbefale kundene dine.  Alle er utprøvd, 
både når det gjelder innhold, smak og 
tilberedningstid.
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MEDIEPLAN TV

Uke 9 10 11 12

TV2	 •	 •	 •	 •
TVNorge	 •	 •	 •	 •	
TV3	 •	 •	 •	 •	
Zebra	 •	 •	 •	 •	
FEM	 •	 •	 •	 •	
Viasat	 •	 •	 •	 •	
MAX	 •	 •	 •	 •	
 

MEDIEPLAN
Internett

Uke 10 11 12

Facebook	 •	 •	 •
Spotify	 •	 •	 •	
Webtraffic	 •	 •	 •
VG	 •	 •	 •
VG	Rampelys	 •	 •	 •
VG	Sport	 •	 •	 •
Seher.no	 •	 •	 •
Filmweb	 •	 •	 •

Nesten som nødhjelp å regne
Hverdagens virkelighet krever kjappe middagsløsninger. Men det skal 
samtidig være noe alle liker. Sunt bør det også være… Dette er et av 
tidsklemmas mange dilemmaer. Så her blir dine råd og tips om gode 
løsninger tatt i mot med åpne armer.

Rask var den mest populære 
MatPrat-kategorien i 2010! 
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Alle som lager mat 
bør kunne svinge opp 
med en omelett. 
Omelett er et fullver-
dig  middagsmåltid, 
og supert å ty til for 
single, par, studenter, 
sultne skoleelever, 
gressenker , gres-
senkemenn eller hele 
familien…  

Visp sammen noen egg, finn noe passende å fylle omeletten med, som 
kjøttpålegg, ost og grønnsaker, rist noen brødskiver, hakk litt salat, og 
middagen er klar på 1-2-3.

VM-omeletten!
I disse VM-tider er det fort å prioritere TV-titting foran matlaging. Og da 
skal i hvert fall middagstilberedningen skje i en fei. For å markere VM på 
hjemmebane har vi skapt en dertil egnet rett: VM-omeletten med det lille 
ekstra-ekstra! 
Dette er en helnorsk variant med gode norske råvarer og smaker. Den 
fylles med fenalår, vårløk og snøfrisk. I tillegg har vi komponert 4 omelet-
ter til, som også er ekstra enkle å lage. 

Omelett-demonstrasjon i butikk
Omelett er enkelt å lage. Er du litt trent tar det under ett minutt.  Visp 
sammen eggene på forhånd, ha fyllet til omeletten klart, og med noen små 
og lette omelettpanner er det enkelt å lage et lite omelettshow i butik-
ken. Et must for å få til en fin omelett er en bra omelettpanne, og panner 
kan du med fordel ha til salgs i butikken. Lag samtidig en sameksponering, 
med kjøttpålegg, revet ost, tubeost... Selvsagt må du sørge for å ha store 
stabler med egg klar i kjølereolene.
 

Omelett med ost og løk

Omelett 
med spekeskinke og gressløk

Omelett 
med reker, dill og chili

Omelett med røkt kalkun, sjampinjong og mozzarella

Har du egg har du middag!

Ta din del av VM-kaka
–  selg  VM-omeletten ! 

Rettene på bildene utgjør et 
kampanjeopplegg du kan gjennomføre 

i din butikk, uten kostnader og 
nevneverdig tid. Se side 12-13.

En hel,
liten kampanje
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Kyllinglår i en fei

 

Tilbereder du kyllinglårene fra rå tilstand 
går det fort, ca. en ½ time for å få dem 
gjennomstekte. Ferdig grillede kyllinglår 
er mye raskere å varme og kan brukes 
som basis til en mengde ulike kyllingretter. 

Hverdagskylling
Kyllingfilet er elsket av folket, og har 
sørget for at kyllingforbruket har gått 
rett til værs de siste årene, men på hver 
kylling sitter det også to lår, og for de 
som er glad i kylling, så er det ikke noe 
ulempe. Spiser du kylling to ganger i 
uka, som mange gjør, er det fint å kunne 
variere mellom helt mager kyllingfilet og 
saftige og sprøstekte kyllinglår.  Kyllinglår 
kan du steke i panne, i ovn, eller 
plukke av kjøttet til salater og gryter. 

Kyllinglår med spennende 
tilbehør. Nam, nam...
Kylling er mild i smaken, og derfor lett 
å variere med ulikt tilbehør. Ofte er det 
fantasien som skorter, og som gjør at 
middagene kan bli kjedelige. 

Vi har laget 5 spennende varianter 
av tilbehør til kyllinglåret.  
Tilbehøret rekker du å lage mens 
du varmer opp kyllinglårene –
enkelt godt og raskt. 

 

Kyllinglår med blomkålstappe og 
sukkererter

Kyllinglår med vannkastanjer 
og rosenkål

Kyllinglår 
med potet- og 
eplerøsti

Kyllinglår med super-
enkel salat

Kyllinglår med meksikansk ris

Rettene på bildene utgjør et 
kampanjeopplegg du kan gjennomføre 

i din butikk, uten kostnader og 
nevneverdig tid. Se side 12-13.

En hel,
liten kampanje

Kylling er superrask 
hverdagsmat som alle 
liker, vel å merke når 
kyllinglårene er ferdig 
grillet eller stekt.
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Ny vri på svinekotelettene

Koteletter med kinakål, oliven og brødkrutonger

Koteletter med pestospagetti

Koteletter med surkål, bacon og persille

Koteletter med superenkel bønnegryte

Når spiste du svine-
koteletter sist? Litt 
kjedelig mat synes 
du? Absolutt ikke 
kjedelig vil vi påstå! 

For et par tiår siden var koteletten en 
av landets store livretter, og kotelettene 
var en av bestselgerne i kjøttdisken. 
Rimelig og god hverdagsmat som alle 
liker. Koteletter med surkål var vanlig 
søndagsmat i de tusen hjem.  
En riktig stekt kotelett, saftig god, og litt 
sprøstekt i kanten er skikkelig “fram fra 
glemselen mat”.

Svinekoteletter = ytrefilet!
Visste du at svinekoteletter er ytrefilet 
med bein og litt fett? Utgangspunktet er 
en hel svinekam, som går fra nakken og 
helt til låret. Dette er rett og slett hele 
ryggen, og kan brukes på flere måter. 
Den kan stekes hel med bein, skjæres 
opp i tykke skiver til koteletter eller 
røkes til svinekam eller sommerkotelet-
ter. Renskjæres den for bein og fett blir 
den til ytrefilet. 

Nakkekoteletter
Der svinekammen slutter starter svine-
nakken. Det vanligste er å skjære den 
opp i koteletter. Nakkekotelettene har 
litt mer fett marmorert i kjøttet, og blir 
derfor både saftige og smakfulle.

Koteletter med forskjellig 
tilbehør
Alle trenger litt variasjon, men maten 
skal være rask og ukomplisert å lage.  
Med utgangspunkt i stekte koteletter 
kan du variere med forskjellig tilbehør.  
                 Koteletter med surkål er en
                 klassiker.  Ved å piffe opp 
                 surkålen med bacon og 
                 hakket persille, fremstår den
                 som en spennende variant.  
                 Her presenterer vi 5 
                 spennende, nye tilbehør til 
                 koteletten!

Koteletter med råkost

Rettene på bildene utgjør et 
kampanjeopplegg du kan gjennomføre 

i din butikk, uten kostnader og 
nevneverdig tid. Se side 12-13.

En hel,
liten kampanje
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Kjøttkaker, spagetti, taco, pizza, og ikke 
minst hjemmelagete hamburgere. De 
beste burgerne lager du selv, og kjøtt-
deig er den beste råvaren for å få saftige 
og smakfulle burgere.  

Hva er kjøttdeig?
Kjøttdeig er kvernet eller hakket 
storfekjøtt med maksimalt 14 % fett. 
Det er tillat å tilsette 5 % isvann og 1 % 
salt. Dette for å kjøle ned kjøttet under 
kverning/hakking og for å bedre holdbar-
heten. Kjøttet som blir brukt til kjøtt-
deig er fra de mindre møre delene på 
storfe, som nakke, bryst, side, bog m.m.  
Mange tror det er mye “lurium” med 

kjøttdeig, men det er feil. Kjøttdeig er en 
flott måte å bruke litt ukurante kjøtt-
stykker på, til rask og enkel hverdagsmat. 

Hamburgere i butikk 
Hamburgere er skikkelig VM-mat.  Lag 
en egen hamburgereksponering med 
alt du har i butikken av tilbehør. Ham-
burgerbrød, dressinger, ketchup, ost, 
sylteagurker, løk, salat, tomat, m.m. På 
matprat.no finner du mange oppskrifter 
på hamburgere. Du kan også printe ut 
noen eksponerings-plakater på ulike 
oppskrifter.

1110

Kjøttdeig – alltid  i huset!
Kjøttdeig har blitt kalt for “trylledeigen”, fordi den kan brukes på så 
mange måter. Med den er det lett å trylle fram den ene livretten etter 
den andre ...  

Cheeseburger med bbq-saus
Plain burger Gresk burger Burger med bacon og blåmuggost

Burger med brie og pesto

Rettene på bildene utgjør et 
kampanjeopplegg du kan gjennomføre 

i din butikk, uten kostnader og 
nevneverdig tid. Se side 12-13.

En hel,
liten kampanje



Alle rettene vi har presentert på de foregående sidene har vi ment 
at du kan tipse videre om til dine kunder. Derfor har vi laget ferdige 
plakater på kampanjeproduktene egg, kyllinglår, koteletter 
og kjøttdeig. Og ferdige oppskriftsark på hver og en av rettene. 
Voilà! En hel, liten kampanje i dine hender.

21 nye, raske middagstips du kan 
gi kundene dine

Slik gjør du:

Gå inn på matprat.no/bransje.
Brukernavn: bransje
Passord: kj0tt (tallet 0 erstatter
bokstaven ø)
Under Kampanjemenyen velger 
du Sameksponering. Der kan 
du velge og vrake i ferdig plakat-
materiell som kan printes ut på 
din skriver.

.

Plakatene viser alle temaene,
mens oppskriftene her bare 
er eksempler på de som finnes
på matprat.no
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Det er andre tider nå
Tiden da mødre flest var hjemme og lagde 
middagsmat er over for lengst. Og tiden 
som brukes på å lage middagsmat en vanlig 
hverdag minsker for hvert år som går. 

Tempoet i samfunnet akselerer stadig. 
Ønsket om å delta i ting blir større 
både for store og små, det stilles høyere 
krav og større forventninger. For mange 
går det utover middagen. Ofte er det 
vanskelig å samle familien til en felles 
middag, og den enkelte spiser når det 
passer med alle dagens gjøremål. Eller 
man kommer hjem hvor alle er sultne, 
og det er dårlig tid til å rekke kveldens 
forskjellige gjøremål. Det sier seg selv 
at når tidsklemma oppstår og man tross 
alt må spise, blir det liten tid å bruke på 
matlagingen. Omtanke for dagens mid-
dag med planlegging og innkjøp blir det 
heller ikke mye tid igjen til.

Sammenlignet med for ti år siden er 
det i dag flere som bruker 20 minutter 
eller mindre på tilberedning av hver-
dagsmiddagen. I gjennomsnitt var det i 
2009 nesten 19 % av oss som brukte 20 
minutter eller mindre på tilberedning 
av hverdagsmiddagene. I denne sam-
menheng inkluderer hverdagsbegrepet 
mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, og 

tallene baserer seg på den gjennomsnitt-
lige tidsbruken for disse fire dagene. 
Tilsvarende tall for 1999 er to prosent-
poeng lavere; 16,6 %.
 
Hvis man også tar med de som bruker 
inntil 30 minutter på tilberedning av 
hverdagsmiddagene, er tendensen enda 
klarere. Det er i dag betydelig flere som 
gjennomsnittlig bruker 30 minutter eller 
mindre på å tilberede hverdagsmid-
dagene enn hva tilfellet var i 1999; 
tallene viser at det er snakk om ca. 45 % 
som holder seg innenfor 30 minutters 
middagsmatlaging i disse dager, mens det 
i 1999 var rundt 40 % som holdt seg 
innenfor den magiske halvtimen.

Samtidig vet vi at folk ikke er likegyldige 
til hva de spiser. Ja - det skal være raskt, 
men det skal også smake godt, og helst 
være sunt også. Her har både du og vi 
en oppgave, både når det gjelder sorti-
ment, eksponering, råd og tips. En gylden 
mulighet til salg.

Tid brukt på å tilberede en hverdagsmiddag 

1-20 minutter 1-30 minutter Over 30 minutter

1999: 16,6 % 1999: 40 % 1999: 40 %
2009: 18,6 % 2009: 45 % 2009: 36,7 %

Tall fra Norsk Monitor 2009/2010 (Synovate AS).

Motivet er hentet fra ”husmorfilmene” som var et begrep som 
oppsto tidlig på 1950-tallet. Filmene henvendte seg direkte til 
de hjemmearbeidende kvinnene, og målet var å informere hus-
mødrene om den rivende teknologiske utviklingen innen hushold-
ningsbransjen.

Det ble produsert 28 helaftens husmorfilmer fra begynnelsen av 
50-tallet og fram til siste film i 1972. Filmene ble sett av opptil 
200 000 hver. Filmene var befolket av datidens største kjendiser - 
som Rolf Kirkvaag, Aud Schøneman, Wenche Foss, Rolv Wesenlund, 
Lille Grethe (Kausland) og Leif Juster - og blandet opplysning og 
underholdning på en måte som var karakteristisk for amerikansk 
day time tv på 50- og 60-tallet.

Stadig flere bruker mindre 
enn 20 minutter på å lage 
hverdagsmiddagene.
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Aktivitetsplan 1. halvår 2011

Tema     Produkter
3.1.
9.1.  

10.1.
16.1.  

17.1.
23.1.  

24.1.
30.1.  

31.1.
6.2.  

7.2.
13.2.  

14.2.
20.2.  

21.2.
27.2.  

28.2.
6.3.  

7.3.
13.3.  

14.3.
20.3.  

21.3.
27.3. 

28.3.
3.4.  

4.4.
10.4.  

11.4.
17.4. 

18.4.
24.4.  

25.4.
1.5.  

2.5.
8.5.  

9.5.
15.5. 

16.5.
22.5. 

23.5.
29.5.  

30.5.
5.6.  

6.6.
12.6.  

13.6.
19.6.  

20.6.
26.6.  

27.6.
3.7.  

Sunn Kyllingfilet, renskåret svinekjøtt,  
MatPrat biffkjøtt
 
Rask Svinekjøtt, kjøttdeig, kyllinglår, 
MatPrat egg 

Påske Lammekjøtt, egg

Sunn Kyllingfilet, renskåret svinekjøtt, 
MatPrat biffkjøtt
 
Gjeste Kalkun, egg, spekemat
MatPrat 

Grillmat Svinekjøtt, storfekjøtt, kylling, 
 lammekjøtt

Fra
Til 

* Lørdag 4. juni er det NM i grilling
*

  27 28 29  30 31 32 33 34 35 36  37 38 39 40 41 42  43 44 45 46 47 48 49 50   51 52

Aktivitetsplan 2. halvår 2011 

Tema     Produkter

Grill Svinekjøtt, storfekjøtt, kylling,
 lammekjøtt

Rask Egg (omelett)
Matprat 

Rask Kjøttdeig
Matprat 

Lam Lammekjøtt, årets ferske

 
Rein Stek, filet, finnbiff, biffer

Sunn Kyllingfilet, renskåret svinekjøtt, 
MatPrat biffkjøtt
 
Tradisjons Storfekjøtt
MatPrat 

Rask Førjulsmat, egg
Matprat 

Julemat Svinekjøtt, lammekjøtt, kalkun

4.7.
10.7.  

11.7.
17.7.  

18.7.
24.7.  

25.7.
31.7.  

1.8.
7.8.  

8.8.
14.8.  

15.8.
21.8.  

22.8.
28.8.  

29.8.
4.9.  

5.9.
11.9.  

12.9.
18.9.  

19.9.
25.9.  

26.9.
2.10.  

3.10.
9.10.  

10.10.
16.10.  

17.10.
23.10.  

24.10.
30.10.  

31.10.
6.11.  

7.11.
13.11.  

14.11.
20.11.  

21.11.
27.11.  

28.11.
4.12.  

5.12.
11.12.  

12.12.
18.12.  

19.12.
25.12.  

26.12.
1.1.  

Fra
Til 

* Torsdag 29. september er Fårikålens Festdag    * Fredag 14. oktober er Verdens eggdag

* *

uke 33-34  egg

uke 35-37  kjøttdeig

uke 38-42  årets ferske lammekjøtt 
  
uke 43-44  reinsdyrstek, filet, finnbiff, biff

uke 45-47  kyllingfilet
  renskåret svinekjøtt
  biffkjøtt

uke 45-47  storfekjøtt 

uke 48-49  førjulsmat
  egg

uke 50-52  svinekjøtt (ribbe)
  lammekjøtt (pinnekjøtt)
  kalkun

Perioder og produkter

uke1-6  kyllingfilet
  renskåret svinekjøtt
  biffkjøtt

uke 7-12  svinekjøtt
  kjøttdeig
  kyllinglår
  egg

uke 13-16  lammekjøtt
  egg

uke 17-19  kyllingfilet
  renskåret svinekjøtt
  biffkjøtt

uke 18-21  kalkun
  egg
  spekemat

uke 19-32  svinekjøtt
  storfekjøtt
  kylling
  lammekjøtt VM-omeletten er ypperlig turmat


